KRATKO FINANČNO POROČILO O DELU IN POSLOVANJUPLANINSKEGA DRUŠTVA
RADOVLJICAV LETU 2020
V letu 2020 je imelo Planinsko društvo Radovljica
PRIHODKOV

412.906 EUR

ODHODKOV

395.581 EUR

OSTANEK

+ 17.325 EUR

Od tega je bilo v pridobitni dejavnosti (planinske koče) ustvarjeno: za 315.270 EUR prihodkov in za
266.974 EUR stroškov. Uprava in nepridobitne dejavnosti ( odseki) pa so ustvarili za 97.636 EUR
prihodkov in za 128.607 EUR stroškov.
Pridobitna dejavnost – koče (Kriški podi, Valvasor, Roblekov dom)
Koče ustvarjajo prihodke iz naslova: prodaje pijač, hrane, nočitev, prodaje trgovskega blaga in ostalih
storitev.
Tako je bilo v letu 2020 ustvarjenih vseh prihodkov: 315.270. EUR
 Kriški podi: 107.043 EUR
 Valvasor:
113.419 EUR
 Roblekov dom: 94.808 EUR

Poslovanje koče : med večjimi odhodki so (plačilo oskrbnikov, plačila preko študentskega servisa…)
kar znese: 94.251 EUR . Ostalo odhodki pa so: nabava hrane, pijače, amortizacija, potrošni material

Nepridobitna dejavnost – odseki, uprava
Odseki so: ŠPO, MO, AO, VO, TKO in markacisti. Večji del njihovega financiranja predstavljajo
pobrane članarine – te so znašale: 30.827 EUR (odseki)


sredstva pridobivajo tudi s prejetimi donacijami, ( Občina, pravne osebe, fizične osebe)
- skupni znesek = 32.572,00 EUR, od tega je bilo s strani Občine Radovljica pridobljenih
za 33.532,00 EUR sredstev



organizacije taborov, tečajev, tekmovanj, pohodov :5.701,00 EUR

Uprava: Planinsko društvo se financira – ustvarja prihodke s pobranimi članarinami in donacijami.
V letu 2020 je bilo tako
pobrane članarine
odvedene na PZS

ostalo PD

20.574,00
12.333,00

8.241,00

VEČJI STROŠKI NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV,OPREME V LETU 2020:








Vhodna vrata,klopi, mize/jedilnica (Kriški podi)……..= 5.178,00
Kovinski regal (Valvasor)……………………………..= 1.680,00
Servisno stojalo za kolo (Valvasor)……………….…. = 843,00
Delovni pult (Krtiški podi)……………………………… = 322,00
Digitalna radijska postaja (Kriški podi)……………… ...= 735,00
Plezalna blazina s ponjavo ( ŠPO)……………………….= 3.450,00
Oprimki (ŠPO)……………………………………………= 8.332,00

POKRIVANJE INVESTICIJSKIH STROŠKOV
PD Radovljica ima odprta dva kredita, katerih obveznosti se redno poravnavajo. Za nemoteno
poslovanje pa ima odobren tudi limit na TRR.
Obveznosti: društvo tekoče poravnava obveznosti, obveznosti odprte na dan 31.12.2020 so bile
poravnane v letu 2021. Prav tako nima zapadlih terjatev do kupcev.

IZID DELA IN POSLOVANJA
Leto 2020 je društvo zaključilo s pozitivnim rezultatom.
V društvu kot celoti znaša razlika med prihodki in stroški

+ 17.325,34 EUR

- iz poslovanja pridobitne dejavnosti…………………………………. … + 48.295,64 €
- stroški uprave……………………………………………………………..- 35.701,54 €
- nepridobitna dejavnost - odseki ….. ..…………………………………… +4.730,24 € /
Na poslovanje planinskih koč, je v letu 2020 imel zelo velik vpliv Covid – 19 in vsa situacija
povezana s to epidemijo. Planinske koče svoje prihodke ustvarjajo z obiskovalci – planinci, ki pa jih
zaradi takšnih in drugačnih omejitev, ter prepovedi ni bilo.

Pripravil računovodski servis

Kenda d.o.o., Radovljica, Radovljica, 18. marec 2021

